
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2011. november  17-én 11.00 órakor, a Városi Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testületének üléséről. 
 

Jelen vannak: Rácz Csaba József elnök 
 Rácz Attila elnökhelyettes 
 Rácz Julietta képviselő 

Horváth Imre László képviselő 
 Rajkó Győzőné pénzügyi osztályvezető 
 Bárányné Márton Melinda aljegyző 
  
 
Rácz Csaba József elnök: 
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt 11.00 órakor 
megnyitja. 
Az alábbi napirendi pontra tesz javaslatot. 
  
NAPIREND:  
1.  A CKÖ2012. évi koncepció megtárgyalása, Szécsény Város Önkormányzata 2012. 

évi költségvetési koncepciójának véleményezése 
2. CKÖ kölcsönkérelme Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületétől 

100.000 Ft értékben a mikulás ünnepség megrendezésére, a 2012 évi költségvetés 
terhére 
 

Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri a CKÖ jelenlévő tagjait, hogy amennyiben a napirendi pontok tárgyalásával 
egyetértenek, úgy azt kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A napirendi pontokat a jelenlévő képviselők egyhangúan elfogadták. 
 
 
1. A 2012. évi koncepció megtárgyalása, Szécsény Város Önkormányzata 2012. 

évi költségvetési koncepciójának véleményezése 
 

Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Rajkó Győzőné pénzügyi és intézményirányítási osztály vezetőjét, hogy 
tájékoztassa a jelenlévőket a 2012.évi költségvetési koncepció tekintetében. 
 
Rajkó Győzőné pénzügyi és intézményirányítási osztályvezetője: 
Tájékoztatja a jelenlévőket a 2012 évi költségvetési koncepció tervezése során a 
Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a korábbi támogatásokat alapul véve – 
mivel konkrét támogatási összeg még nem áll rendelkezésre – kb. 400.00.- Ft bevételt 
irányozhat elő. 
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Bárányné Márton Melinda aljegyző: 
Felhívja a jelenlévő képviselők figyelmért arra, hogy az állami támogatás összegének 
konkretizálását követően a költségvetés tervezése a tényleges számadatokkal fog 
történni. Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket arra vonatkozóan, hogy a bevételt csak 
dologi és működési kiadásokra lehet fordítani. 
 
Rácz Csaba József elnök:  
Amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, illetve aki Szécsény Város 
Önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepcióját támogatja, úgy azt kézfelnyújtással 
jelezze. 
Fentieknek megfelelően a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezen napirendi pont 
tárgyalása során két határozatot hoz. 
 
A képviselőtestület mindkét határozatot egyhangúan – 4 igen szavazattal – elfogadta. 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 22/2011.(XI.17) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2012.évi költségvetési koncepciójában – várható állami 
támogatásként – 400.000.- Ft bevételt határozott meg, melyet 
működésre és dologi kiadásokra tervez fordítani. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 23/2011.(XI.17) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete Szécsény Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetési koncepcióját megismerte és javasolja Szécsény 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi 
költségvetés elkészítése során alapul venni.  
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 

 
2.  CKÖ kölcsönkérelme a Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületétől 

100.000 Ft értékben a mikulás ünnepség megrendezésére, a 2012 évi 
költségvetés terhére 

 
 

Rácz Csaba József elnök: 
Felkéri Rácz Attila elnökhelyettes urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 2011 év 
decemberében tervezett mikulásnapi ünnepség tekintetében. 
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Rácz Attila elnökhelyettes: 
A mikulásünnepséget a Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2011. decemberében szeretné megrendezni. Fő célja a kisebbségi 
önkormányzatnak, hogy elsősorban a hátrányos helyzetű, illetve nehéz körülmények 
között élő gyermekek számára műsorral, illetve kis ajándékkal kedveskedjenek. 
A ünnepség megrendezéséhez a szükséges anyagi fedezetet a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kívánja biztosítja, melynek tervezett összege 100.000 forint. 
Ez az összeg jelenleg nem áll rendelkezésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, 
ezért kérelemmel szeretnénk élni Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testületéhez, melyben a fenti összeg megelőlegezését kérjük a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére. 
 
Rácz Csaba József elnök:  
Kér, hogy amennyiben egyetértenek a fent elhangzottakkal, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 24/2011.(XI.17) számú határozata: 

 
Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. decemberében Mikulásnapi rendezvényt szervez. 
A rendezvény megtartásához szükséges 100.000 Ft összegű 
anyagi fedezetet Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testületétől kölcsönként, visszatérítendő támogatásként kéri. A 
támogatás visszafizetését a CKÖ képviselő-testülete a kisebbségi 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja.  
Felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésére. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

   Felelős: elnök, elnökhelyettes  
 
 

 
Rácz Csaba József elnök:  mivel több hozzászólás, vélemény nem volt  megköszöni a 
jelenlévők részvételét, és az ülést  12.00 órakor bezárja. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Rácz Attila 
elnökhelyettes 

Rácz Csaba József 
elnök 

 


